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CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 17.11.2021 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei și  Cercetării nr. 3476 din 11.03.2020; 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 17.11.2021, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează ″Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului GDPR″, ediția I. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.2. Se avizează ″Procedură de sistem: controlul documentelor″, ediția a III-a. Se transmite spre 

aprobare Senatului universitar. 

 

Art.3. Se avizează noua componență a Comisiei de monitorizare a Universității din Pitești rezultată prin 

înlocuirea a două persoane din cadrul secretariatului tehnic. Se transmite spre aprobare Senatului 

universitar. 

 

Art.4. Se aprobă folosirea bugetului de 9150 lei, alocat stimulării tinerilor cercetători cu rezultate de 

excelenţă și pentru care nu au fost depuse cereri, pentru categoria „Stimularea participării la competițiile 

naționale și internaționale de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare”. 

 

Art.5. Se avizează, la propunerea Direcției Generale Administrative, următoarele: 

▪ Înființarea a 2 posturi de referent debutant în cadrul Compartimentului Documente Speciale; 

▪ Transformarea unui post de Consilier juridic II S în Consilier juridic debutant la Biroul Achiziții; 

▪ Transformarea a 5 posturi de Muncitor calificat I  în Muncitor calificat debutant în cadrul Direcției 

Generale Administrative. 

Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se aprobă demararea procedurii de organizare și derulare a examenului de promovare a doamnei 

Filip Simona din Bibliotecar I SSD în Bibliotecar II S, în cadrul Serviciului Bibliotecă. Se aprobă comisia 

de concurs, tematica și bibliografia precum și noua fișă a postului. 

 

Art.7. Se aprobă finanțarea cu suma de 4117 lei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de master Transporturi și Siguranță Rutieră. 

 

Art.8. Se aprobă programările de concedii de odihnă pentru anul 2022 la personalul didactic auxiliar și de 

cercetare precum și nedidactic. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar programările 

de concedii de odihnă pentru anul 2022 la personalul didactic. 
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Art.9. Se aprobă susținerea examenelor DELF-DALF de către Alianța Franceză în zilele de 20-

21.11.2021, în spațiile UPIT din corpul I. 

 

Art.10. Se aprobă ca datele raportate în  Proiectul QAFIN să fie luate în considerare la evaluarea internă 

a programelor de studii. 

 

Art.11. Se aprobă prelungirea contractului nr. 5/27.01.2015 încheiat între Universitatea din Pitești și 

SC Cafeto Vending Solutions SRL pentru perioada 27.01.2022-26.01.2023. 

 

Art.12. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de amenajare a grupului sanitar pentru Cabinetul medical, valoare= 

3065,48 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –echipamente și materiale pentru amenajarea Cabinetului Medical, valoare= 

13485 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de tâmplărie aluminiu Corp Central, etajele 3, 4 și 5, 

valoare=33937,96 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de reparație și zugrăveli în sălile cu destinație de birou în Corpul 

Central, etajele 3, 4 și 5, valoare= 96753,61 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –cablu USB 10m + cablu alimentare + prize, valoare= 24000 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –reparație podea și schimbare mochetă deteriorată la Bibliotecă, valoare= 

42634 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de reparații placaje marmură lifturi și carotare pereți, valoare= 

4444,32 lei; 

▪ Serviciul Administrativ –lucrări de înlocuire geamuri perete cortină și de realizare tâmplărie aluminiu 

termopan parter Corp Central, valoare= 13843,50 lei. 

 

Art.13. Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare dlui. Călinescu Narcis conform prevederilor 

Contractului Colectiv de Muncă, Art.29, alin(5). 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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